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ท่ีต้ัง 
หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองธง อาํเภอป่าบอน จงัหวดัพัทลงุ 

ความจุกักเก็บนํ้า: 10.14 ล้านลกูบาศก์เมตร 

วัตถปุระสงค์
แหล่งนํ้าในการอปุโภคบรโิภค แหล่งกักเก็บนํ้าต้นทุนเพ่ือ
การเกษตร 

ประเภทการใชพ้ื้นท่ี
• พ้ืนท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ (เทือกเขาบรรทัด) 290.63 ไร่
• พ้ืนท่ีเขตรกัษาพันธ์ุสัตวป่์า (เทือกเขาบรรทัด) 188.45 ไร่

ในปี 2564 
มีการต้ังบประมาณในกรมชลประทาน 
โดยเป็นค่าทํานบงานและอาคารประกอบ
• งบประมาณท้ังหมดปี 2564 

• 130 ล้านบาท  
• งบผูกพันท้ังหมดต้ังแต่ปี 2564 ถึงปี 2566 

• 650 ล้านบาท

โครงการอ่างเก็บนํ้าบ้านเหมืองตะก่ัว

อ้างอิง : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าท่ี 181 , 201



• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออก รายงานการตรวจสอบท่ี 864/2558 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558  ระบุว่าไม่
มีความจําเป็นในการสร้างเขื่อน และให้ระงับโครงการโดยให้จังหวัดและประชาชนร่วมกันหาทางออกในการจัดการนํ้า

• พ้ืนท่ีของโครงการยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน 
• รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ฉบับปัจจุบันยังไม่เสร็จสิ้น ก่อนการของบประมาณโครงการ
• รายงานฉบับเดิมในปี 2553 ท่ีถูกยกเลิก มีปัญหานําข้อมูลจากรายงานอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกันมาใส่

• “มีการนําข้อมูลของ การก่อสร้างเขื่อนกั้นห้วยท่าพลท่ีเพชรบูรณ์มาใส่ “จากการรวบรวมข้อมูลโครงการ
ชลประทานท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.พัทลุง พบว่า มีโครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ 
ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าแดง อ่างเก็บนํ้าคลองเฉลียงลับและอ่างเก็บนํ้าห้วยนา นอกจากนั้นยังมีโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ได้แก่ ฝาย จํานวน 10 แห่ง 

• นําข้อมูลการเกษตรของภาคเหนือ่ มาใส่ในข้อมูลเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ระบุว่า“ พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
ของจังหวัดพัทลุงได้แก่ ข้าวโพดเพ่ือเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียวผิวมัน ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ และพืชผักต่างๆ
สําหรับพืชไร่ท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

โครงการเคยได้รบัหนังสือให้ระงับจาก กสม.
รายงาน IEE ฉบับใหม่ยังไม่เสรจ็



อ่างเก็บนํ้าเหมืองตะก่ัว

อา่งเก็บนํ้าคลองป่าบอน ท่ีกักเก็บนํ้าคลองสะตอ

ฝายคลองท่ายูง

อา่งเก็บนํ้าคลองหัวชา้ง

3 กม.

2 กม.

4 กม.

14 กม.

บริเวณรอบอ่างเก็บน้ําเหมืองตะกั่ว มีแหล่งกักเก็บน้ําอื่นๆอยู่แล้ว 
แต่ไม่มีการบริหารจัดการให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตําแหน่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเหมืองตะกั่วอยู่ติดกับ
น้ําตกโตนสะตอ ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําท่ีอุดมสมบูรณ์



อ่างเก็บนํ้าคลองป่าบอน 

• ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 7 ตําบลทุ่งนาร ีอาํเภอ
ปากบอน จงัหวัดพัทลงุ

• ความจุ 20 ล้านลกูบาศก์เมตร

• ห่างจากอา่งเก็บนํ้าเหมืองตะก่ัว 3 กิโลเมตร

• พ้ืนท่ีชลประทาน 17000 ไร่

ปัจจุบันโครงการ สรา้งเสรจ็แล้ว



อา่งกักเก็บนํ้าคลองสะตอ 
ขาดการดแูล

• อา่งกักเก็บนํ้าขนาดเล็ก (ชป.เล็ก) ไม่มีหน่วยงาน
ราชการรบัเป็นเจา้ของเน่ืองจากการถ่ายโอนไม่
สมบูรณ์

• ห่างจากอา่งเก็บนํ้าเหมืองตะก่ัว 2 กิโลเมตร

• ไม่มีความชดัเจนในการใชป้ระโยชน์นํ้าท่ีกักเก็บไว้

• โครงสรา้งชาํรุด ไม่มีการดแูลรกัษา



ฝายคลองท่ายูง 
พ่ึงได้รบัการขุดลอก

• สภาพท่ัวไป ชาํรุด ขาดการดแูลรกัษา

• ความจุหน้าฝานทดนํ้า 14,625 ลบ.ม. 

• ห่างจากอา่งเก็บนํ้าเหมืองตะก่ัว 4 กม.

ปัจจุบันมี มติให้ปรบัปรุง มีงานขุดลอก 
เพ่ือให้ใชไ้ด้อย่างเต็มศักยภาพ



อา่งเก็บนํ้าคลองหัวชา้ง 
ขาดระบบส่งนํ้า

• ท่ีต้ัง บ้านหัวชา้ง (หมู่ 2) และบ้านคลองนุ้ย (หมู่ 5) 
ตําบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลงุ

• ห่างจาก อา่งเก็บนํ้าเหมืองตะก่ัว ประมาณ 14 
กิโลเมตร

• ความจุ 30 ล้านลกูบาศก์เมตร

ปัจจุบันโครงการ สรา้งเสรจ็แล้ว



การสรา้งอ่างเก็บนํ้ามีความเส่ียงท่ีจะกระทบต่อแหล่งนํ้า
ในพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน์นํ้าจากแหล่งนํ้าท่ีสมบูรณ์

นํ้าตกโตนสะตอ
• มีสภาพสมบูรณ์ มีนํ้าไหลตลอด
• เป็นแหล่งนํ้าอุปโภคบรโิภคท่ีสําคัญ มีการใช้

ประโยชน์ในรูปแบบท่ีถาวร โดยเดินท่อประปาภเูขา
เข้ามายังชมุชน

• เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ

การสรา้งอ่างเก็บนํ้า ในระยะใกล้ตัว
นํ้าตกโตนสะตอ มีความกังวลว่าจะกระทบ
ต่อความสมบูรณ์และนํ้าใชข้องคนในพ้ืนท่ี



พ้ืนท่ีโดยรอบมีแหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ 
ชมุชนมีแนวทางในการใชป้ระโยชน์ท่ีบรหิารจดัการนํ้าเองได้

• ฝายมีชวิีต สรา้งโดยชมุชนบ้านเหมืองตะก่ัว 
ใชเ้พ่ือเป็นแหล่งนํ้าท่ีชว่ยปลกูไม้สวน

• การเพาะปลกูในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ 
สวนปาล์ม สวนยาง ท่ีมีการขุดแหล่งนํ้าใชใ้น
สวนเอง มีนํ้าใชต้ลอดท้ังปี 



ไม่จาํเป็นต้องสรา้งอ่างเก็บนํ้า 
แต่ต้องปรบัปรุงการบรหิารจดัการนํ้า
• การสร้างแหล่งกักเก็บนํ้าใหม่ ใกล้นํ้าตกโตนสะตอ มีความเสี่ยงในการสูญเสียแหล่งนํ้า 

พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าบริโภคและรายได้ของคนในพ้ืนท่ี

• พ้ืนท่ีมีแหล่งกักเก็บนํ้าเพียงพอ แต่ขาดการจัดการ กรมชลประทานควรบริหารจัดการนํ้าโดย
ใช้ประโยชน์และซ่อมแซมแหล่งกักเก็บเดิมท่ีมีอยู่แล้ว

• หาวิธีการจัดการนํ้าแบบใหม่ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่น ปัจจุบันพ้ืนท่ีทําสวนเป็นหลัก ไม่ได้ทํา
นาเหมือนแต่ก่อน ควรเลือกแนวทางการกักเก็บนํ้าด้วยบ่อ หรือเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ีเกษตร

ดังน้ัน ขอให้ตัดงบประมาณท้ังหมดของ 
“โครงการอ่างเก็บนํ้าบ้านเหมืองตะก่ัว”

เน่ืองจากไม่มีความจาํเป็นในการก่อสรา้งแหล่งกักเก็บนํ้าใหม่ 



อ่างเก็บนํ้าเหมืองตะก่ัว
10 ล้าน ลบ.ม.

อา่งเก็บนํ้าคลองป่าบอน
20 ล้าน ลบ.ม. ท่ีกักเก็บนํ้าคลองสะตอ

1 ล้าน ลบ.ม.

ฝายคลองท่ายูง
14,625 ลบ.ม. 

อา่งเก็บนํ้าคลองหัวชา้ง
30 ล้าน ลบ.ม.

3 กม.

2 กม.

4 กม.

14 กม.

บริเวณรอบอ่างเก็บน้ําเหมืองตะกั่ว มีแหล่งกักเก็บน้ําอื่นๆเพียงพอ
อยู่แล้ว แต่ไม่มีการบริหารจัดการให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



• มีท้ังผู้ท่ีสนับสนุนและคัดค้านการสร้างอ่าง
เก็บนํ้า 

• ในอดีต เคยมคีวามขัดแย้งถึงขั้นยิงถล่มกัน ปี 
2557 มีข่าวการยิงบ้านแกนนําท่ีคัดค้านการ
สร้างอ่างเก็บนํ้า

• การดําเนินการสร้างอ่างเก็บนํ้าต่อไป กําลัง
ทําให้ความขัดแย้งในพ้ืนท่ีปะทุขึ้นอีกครั้ง 

การสรา้งอา่งเก็บนํ้าโดยละเลยการมีส่วนรว่ม
กําลังสรา้งความขัดแย้งในพ้ืนท่ีให้กลับมาอีกครัง้

อ้างอิง: บางกอก ทูเดย์ , TNN , ไทยพีบีเอส

https://bangkok-today.com/web/%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AF/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=fIe11TjBVQs
https://thecitizen.plus/node/34155


ท่ีมา: ศูนย์ป้องกันวกิฤตนํ้า กรมทรพัยากรนํ้า

อา่งเก็บนํ้า
บ้านเหมืองตะก่ัว 

ไม่อยู่ในพ้ืนท่ีนํ้าแล้ง
จากข้อมูลของ GISTDA พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ง

จงัหวดัพัทลงุอยู่คนละบรเิวณ
กับท่ีต้ังโครงการอา่งเก็บนํ้าบ้านเหมืองตะก่ัว

ท่ีต้ังโครงการ



อา่งเก็บนํ้า
บ้านเหมืองตะก่ัว 

ไม่อยู่ในพ้ืนท่ีนํ้าท่วมซํ้าซาก
จากข้อมูลของ GISTDA

ตําบลหนองธง ซึ่งเป็นท่ีต้ังโครงการอา่งเก็บนํ้าบ้านเหมืองตะก่ัว
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีนํ้าท่วมซํ้าซากเลย

ตําบลหนองธง

พ้ืนท่ีนํ้าท่วมซํ้าซาก

ท่ีมา:ระบบรายงานพ้ืนท่ีนํ้าท่วมซํ้าซาก ประเทศไทย ,GISTDA

http://gistdaportal.gistda.or.th/gmos/_Floodfreqstat/



